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 : سخن سردبیر
ها پگی  قگرار بگود کگه بگا ام گای        ایران از مدت

بگه پیمگان   بگه طگور کامگ      (TAC) قرارداد تگا  

مدتی بود که . بپیوندد( ASEAN)آن .سه.آ مودت

مگتن قگرارداد توسگو شگورای ننهبگگان     مگوادی از  

شده بود و هنوز ع ویت ایگران در ایگن   پذیرفته ن

 اایگران بگ   اخیگرا تگا اینکگه   . کام  نشده بود پیمان

اتحادیگه   ع گویت بگه   ام ای نهایی قرارداد تگا  

 Southeast Asian)جنوب شرق آسیا کشورهای 

Nations) های بین المللگی معمگوال    پیمان. درآمد

. ترکیبی از مفاد خوب و بد را در کنار هم دارنگد 

، و هگم  ای از امکانگات هسگتند   هم گسگتره ها  آن

 یها جنبه. ها گنجانده شده است هایی در آن دام

. دهد بری می به مدیران امکان بهرهها  مختلف آن

معیار خوبی و بدی مفاد را بر اساس معیگار حگ    

 . باید بررسی کرد

بگه آن  )آن .تشگکی  آسگه  اقتصگادی  هدف اصلی 

AFTA وردن بگگگه وجگگگود آ( گوینگگگد نیگگگز مگگگی

شگبیه اتحادیگه اروپگا در     جغرافیگایی  ای اتحادیگه 

ابتگدا   آن.اع گای آسگه  . اسگت آسیا جنوب شرق 

فعالیگت   کردند و تقریبا بگی  های سیاسی می بحث

شگان را رو   اهگداف تجگاری   بعگد از مگدتی   .بودند

هسگت کگگه   آن.آسگه  جگزو مگواد پیمگان   . کردنگد 

کشورها با یکدینر روابو گردشنری بگاز و بگدون   

به عگووه در راسگتای   . نیاز به روادید داشته باشند

هگایی برقگرار    نامه تفاهمصلح بین اع ای کشورها 

نظرهگایی   کمی بعد بین اع گای آن اخگتوف  . شد

هگای   در مفاد این پیمان حگذف تعرفگه  . پی  آمد

شگک   هگایی کگه    رقابت. گمرکی بین کشورهاست

گرفت منجر به نابودی عملی برخی از مفاد پیمان 

ها شد که اکنون جنگگ تجگاری    مث  حذف تعرفه

 .ها بین چین و آمریکا سرتیتر خبرها اسگت  تعرفه

المللگی   های بگین  عمو آمریکا در بسیاری از پیمان

قگرار  . ع ویتی صرفا بگرای کسگب اطوعگات دارد   

ه داشگت  آن.آسگه  نبوده پایبندی بگه مفگاد پیمگان   

آن همگان  .اما کشورهای پایبنگدتر بگه آسگه   . باشد

هسته اولیه شام  کشورهای جنگوب شگرق آسگیا    

 .باشد و مالزی می سنناپورمث  اندونزی، 

هگای   مشکوت این پیمان بیشتر به علگت تفگاوت  

تقگگابوت . باشگگد فرهننگگی اع گگای متحگگد آن مگگی

زیادی در رابطه با شرایو داخلی کشور کگامبو  و  

 .هیننیا در میانمار شک  گرفگت وضعیت اقلیت رو

ساختار پیمان اجازه دخالگت در امگور فرهننگی و    

در حگالی کگه توافقگگاتی در   . دهگد  داخلگی را نمگی  

رابطه با مسائ  فرهننگی در آن وجگود داشگته، و    

عمو امکان مداخله گروه در ایگن تقگابوت وجگود    

در طول همین مشک  ایگراد اصگلی وجگود    . ندارد

دارد که همانا نبود سیستم رهبگری مشخصگی در   

چنین بگه نظگر    هم. باشد ای متحد آن میبین اع 

رسد اع ای درون این ساختار هدف یکسگانی   می

که هگدف   در حالی. از ورود به اتحادیه را نداشتند

کشورهای پایگه گگذار افگزای  و بهبگود وضگعیت      

رسگگد  اقتصگگادی در منطقگگه بگگوده بگگه نظگگر مگگی  

بگا هگدف کگامو متقابگ  وارد     کشورهای دینگری  

خواهنگد سگاختار تمگدنی و     ند و میا هاتحادیه شد

پگ   فرهننی منطقه را به سمت جدایی بیشتر و 

از رخداد جدایی به سمت وابستنی مالی بیشتر و 

نمونگه بگارز ایگن     .ضعف منابع اقتصادی بکشگانند 

  .نمونه همان مساله مسلمانان روهیننیاست

آن استراتژی آینده خگود را بگر اسگاس آفتگا،      آسه

آن و  یجاد جامعه آسگه نامه ا آن و تواف  منشور آسه

در بگین توافقگات   . بگرد  سایر توافقگات پگی  مگی   

آن .صگگورت گرفتگگه میگگان اع گگای پیمگگان آسگگه  

برای تبادل دانشناهی، بهبگود وضگعیت    قراردادی

بهداشگگتی و ارتبگگاه فرهننگگی در قالگگب توریسگگم 

چنگین گگروه    هگم  .تنظیم شگده اسگت  گردشنری 

 اجماع بیشگتر یازده زمینه مهم تکنولوژی را برای 

ایگن یگازده زمینگه    . میان اع ا تصویب کرده است

شگگگگام  فنگگگگاوری الکترونیگگگگ ، تجهیگگگگزات   

خودکارسگگازی، تولیگگدات پوسگگتیکی، تولیگگدات   

 . باشد کشاورزی، و توریسم می

اما در عم  اجماعی برای اجرایی شگدن مصگوبات   

از سوی دینر منشگور  . گروه به وجود نیامده است

آن بندهایی در رابطه با حقوق بشگر و  .پیمان آسه

مبارزه با مشکوت امنیتی مثگ  تروریسگم بگرون    

آیگگد ح گگور  بگگه نظگگر مگگی . مگگرزی وجگگود دارد

اسگگتراتژی  آن کشگگورهایی کگگه هگگدف نگگابودی  

انگد در ایگن    را فگراهم کگرده   اجماع ایگن سگاختار  

آن در ایگن  .شکسگت پیمگان آسگه    .ها باشد زمینه

. زمینه در مورد مساله میانمار کامو روشن اسگت 

که امکان بهره برداری اقتصگادی و در سگطح    این

برداری مردم، تاجران و دانشگمندان از   باالتر بهره

این پیمان چه زمگانی خواهگد شگد، بسگتنی بگه      

تگری توسگو    دات روشگن تصویب قوانین و معاهگ 

آن .فعو پیمان آسه. باشد اع ای اصلی پیمان می

بیشتر از جنبگه سیاسگی در بگین اع گا اهمیگت      

 .دارد

مقابلگه بگا گسگتر      بگا هگدف   ابتگدا آن که .سه.آ

کمونیسم تاسی  شده بود بعد از چنگد سگال بگه    

لحاظ سیاست و هدف بگه قگدری دچگار تحگول و     

توسعه شگد کگه حتگی کشگور کمونیسگتی چگون       

ویتنام به ع ویت آن در آمد و امروزه بگا بگی  از   

میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی  131

میلیگگگارد دالر، بگگگه  411تریلیگگگون و  2جمعگگگی 

 .مین قطب اقتصادی جهان بدل شده استپنج

آن بگا سگایر منگاط  اقتصگادی نظیگر      .سگه .گروه آ

است، و بگه   اتحادیه اروپا ش  قرارداد منعقد کرده

ایگن صگگورت گسگگتره نفگگوی جغرافیگگای اقتصگگادی  

و بگگا ایگگن کگگار . خگگود  را گسگگتر  داده اسگگت

 31موافقت کرده است که تعداد اع ای گروه بگه  

 . کشور برسد

 
 اندونزی، سنناپور، مالزی،: آن.سه.آ پیمان اصلی وع ده 

میانمار و  کامبو ، فیلیپین، تایلند، الئوس، ،ویتنام
 برونئی
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منابع طبیعی میانمار 

شام  نفت، گاز، الوار، قلع، 

آنتیمون یا توتیتیی دریایی 

یا سنگ سرمه، روی، م ، 

و تننستن، سرب، 

 .باشد می سنگ زغال

 

میانمار منطقه اقتصادی 

 (برمه)

 

، با نام پیشین برمه، (Myanmar) میانمار

ل های بریتانیا بود که در سا عمرهاز مست

همزمان این استقول . مستق  شد 0948

و ی   با تشکی  رژیم صهینویستیبود 

از استعمار  سال پ  از استقول هند

از زمان این کشور . توسو گاندی هندی

شاهد  در جنوب شرق آسیا استقول

های درازمدت میان اقوام پرشمار  درگیری

های  ترین جنگ خود بوده و یکی از طوالنی

  .است داخلی را به خود دیده

تحت ی  رژیم  2100تا  0912برمه از 

شد اما از پ  از برگزاری  نظامی اداره می

، این رژیم نظامی 2102انتخابات در سال 

رسماً پایان یافت و  2100در سال 

که  نظامی جاینزین آن شد حکومتی نیمه

این حکومت دست به ی  رشته اصوحات 

در حال حاضر نام  .است دموکراتی  زده

رسمی این کشور اتحادیه جمهوری 

 .باشد میانمار می

میانمار کشوری است با منابع زیاد اما 

ترین  یافته توسعه اقتصاد آن یکی از کم

میانمار جنوب . ان استاقتصادها در جه

در پی ( 0381) 2118در سال  (برمه)

این . توفانی سهمنین به شدت ویران شد

در این . یا نرگ  نام دارد« نارجیز»توفان 

سال نیمی از جمعیت میانمار از توفان 

نرگ  زیان دیدند و در این کشور دست 

هزار نفر در نتیجه توفان نرگ   18کم 

هزار نفر نیز ناپدید  51جان باخته و 

 .شدند

ولگی   ،راننون است میانمارترین شهر  بزرگ

باشگگد،  پایتخگگت آن شگگهر نایپیگگداو مگگی  

میلیگون نفگر،    11جمعیت میانمار بی  از 

ای و واحد پول  زبان رسمی این کشور برمه

ای زبان مادری و  زبان برمه. آن کیات است

رسمی این کشور، بگه زبگان تبتگی و زبگان     

میانمگگار از نظگگگر  . چینگگی نزدیکگگگی دارد 

مساحت چهلمین کشور بزرگ جهگان و از  

امگین کشگور پرجمعیگت    24نظر جمعیگت  

بگگا مسگگاحت  ن کشگگورایگگ .جهگگان اسگگت

دومگگین کشگگور  کیلگگومتر مربگگع 118511

. باشگد مگی  آسگیای جنگوب شگرقی   پهناور 

از شمال شرقی بگا چگین، از شگرق     میانمار

با الئگوس، از جنگوب شگرقی بگا تایلنگد، از      

غرب با بننود  و از شمال غربی با هنگد  

مگگرز مشگگتر  دارد و از جنگگوب غربگگی بگگا 

خلیج بننال و از جنوب با دریگای آنگدامان   

یگ  سگوم مگرز خگارجی      .شود محدود می

 . دهد را مرز آبی تشکی  می میانمار

 

 اقتصاد

 
به ارائه خدمات  میانمارکشور بیشتر مردم 

 2101در سگال   به طگوری کگه   ،اندمشغول

مردم این کشگور بگه ارائگه    % 3994بی  از 

% 2991پگ  از آن   .نگد پرداختخدمات می

گرداننگگدگان صگگنعت هسگگتند و بگگی  از  

مگگردم ایگگن کشگگور بگگه   % 24941حگگدود 

  .ندپرداختکشاورزی می

 
نفگت، گگاز    این کشور شام  منابع طبیعی

طبیعی، الوار، قلگع، آنتیمگون یگا تگوتیتیی     

دریگگایی یگگا سگگنگ سگگرمه، روی، مگگ ،   

سگننهای   ،غگال سگنگ  زتننستن، سگرب،  
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صگادرات عمگده   . باشگد  قیمتی و بگرق مگی  

میانمگار در  . باشگد  میانمار شام  نفگت مگی  

حال حاضر از تولید کننگدگان محصگوالت   

 .باشد تراریخته می

اتحادیگه کشگورهای آسگیای     ع و میانمار

 .باشدمی( آن.سه.آ)جنوب شرقی 

 
 

 وکار  کسب

میانمار کشوری فقیر با منابع طبیعی غنی 

است و مردم آن همواره به دنبال راه هایی 

برای تامین درآمد خود از طری  اسگتخرا   

منطقگه   به عنوان مثگال . این منابع هستند

Minhla  که غنی از نفگت  را در نظر بنیرید

در راه رسیدن بگه نفگت از   مردم آن بوده و 

ده ای اولیگگه و خطرنگگاکی اسگگتفا  هگگ رو 

  .دکنن می

 

 010 میانمار 0شاخص سهولت کسب و کار

-مگی  2101در سگال  کشور  091در میان 

 . باشد

 

 و تعرفه مالیات

های مالیات  ترین نرخ میانمار یکی از پایین

 .بر تولید ناخالص ملی کشور را دارد

 
 نمایی از پایتخت میانمار

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

است که بگین هگردو   میانمار تنها کشوری 

در حگال   .چین و هند مگرز مشگتر  دارد  

حاضر شاهد اتمام پروژه خو لولگه انتقگال   

نفت و گاز خاورمیانه از طری  میانمگار بگه   

 .چین هستیم

 
توافگگ  بگگین شگگرکت بگگه نقگگ  از رویتگگرز، 

ی چین و دولگت میانمگار بگه    «پتروچاینا»

این غول انرژی دولتی اجازه خواهد داد تگا  

را از طریگگ  خلگگیج  چگگین نفگگت خگگار  از

                                                             
1 - ease of doing business 

بننال وارد کند و از طری  خو لوله پمپگاژ  

هزار بشگکه نفگت    211نماید تا در هر روز 

دینگگر بگگرای پاالیشگگناه جدیگگد در اسگگتان 

این . محصور در خشکی یوننان تأمین کند

دروازه جدید نفت بگا راهبگرد بلندپروازانگه    

چگین تناسگب    "یگ  جگاده  -ی  کمربند"

چگگرا کگگه ایگگن کشگگور را بگگه   .زیگگادی دارد

آسیای میانگه و اروپگا متصگ  مگی کنگد و      

مسگگیر جگگاینزین سرراسگگت تگگری بجگگای  

ارسال نفت خاورمیانه از طری  تننه شلوغ 

 .کا و سنناپور فراهم می کندماال

مین اونگگ  »میودی ژنرال  2105در سال 

، رئگگی  سگگتاد مشگگتر  ارتگگ  «هلینگگگ

هگای   میانمار در سفری رسمی به سرزمین

غالی با مقامات رژیم صهیونیستی دیگدار  اش

و دو طگگرف دربگگاره توسگگعه و گسگگتر     

های امنیتی، اطوعگاتی و نظگامی    همکاری

دیداری که رژیم . بحث و تبادل نظر کردند

صهیونیستی تو  بسیاری به کار برد کگه  

مخفی باقی بماند، امگا هلینگگ در صگفحه    

ا  در پایناه اجتمگاعی اینترنتگی    شخصی

از آن و قراردادهای نظگامی و  « بو  فی »

تسلیحاتی ام ا شده طی ایگن سگفر پگرده    

 .برداشت

در این سفر رئی  سگتاد مشگتر  ارتگ     

میانمگگار از پاینگگاه دریگگایی ارتگگ  رژیگگم   

و پاینگاه  « اشگدود »صهیونیستی در بنگدر  

این رژیم بازدید و طگی  « پالماشیم»هوایی 

سگازی   های اسگلحه  دیدار با روسای شرکت

هگگا در زمینگگه اتمگگام   آن صهیونیسگگتی بگگا

هگگای جننگگی و  قراردادهگگای خریگگد قگگای 
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تیربارهای سننین و خودروهای زره پگو   

 .بحث و تبادل نظر کرد

به تازگی نیز خبرهگایی انتشگار یافتگه کگه     

کند، حکومت میانمگار قگراردادی    تاکید می

فعگال و   «TAR» با شگرکت صهیونیسگتی  

متخصص در برگزاری دوره هگای آمگوز    

نظامی و امنیتی ام ا کرده که به موجگب  

آن، ایگن شگرکت آمگوز  نیروهگای ویگگژه     

ارت  و نیروهای مسلح کشگور میانمگار در   

 .را برعهده دارد« آراکان»ایالت 

 روابط با ایران

بگه قگرن    میانمگار -ایرانارتباطات فرهننی 

ایگ  قگرن   در او. گردد هفتم میودی باز می

ایرانیگگان زیگگادی از اسگگتانهای فگگارس،  09

اصفهان و خراسان به قصد تجگارت بگه آن   

کشور سگفر کگرده و تعگدادی از آنهگا نیگز      

مقیم آنجا شده و جامعه اقلیگت شگیعی را   

 .تشکی  دادند

مناسگگبات دیپلماتیگگ  دو کشگگور نیگگز در  

برقگگرار و سگگفیر  0341مگگرداد  08تگگاری  

انمگگار در ایگگران در دهلگگی نگگو و سگگفیر می 

پاکستان به عنوان سگفرای اکردیتگه در دو   

در حال حاضر سفیر . کشور برگزیده شدند

زمگان سگفیر    هگم جمهوری اسومی ایگران  

اکردیته ایران در تایلند، میانمگار و الئگوس   

 .است

مقامات سیاسی بگین دو   ارتباطاتهر چند 

کشور در سطح محدودی قرار دارد، امگا دو  

کشور درباره بسیاری از مسای  سیاسی بگه  

ویگگژه در سگگطح سگگازمانهای بگگین المللگگی  

دارای اشگگتراکات و نقطگگه نظگگرات مشگگابه  

 .هستند

اخیرا نیز از زمانی کگه ایگران بگه اتحادیگه     

آن پیوسته است، هم پیمگان میانمگار   .سه.آ

آن .سگه .د که قگبو ع گو آ  شو محسوب می

مناسگگبات  اخیگگرا چنگگین هگگم. بگگوده اسگگت

ایگگران بگگا دیگگد  -فرهننگگی میگگان میانمگگار

راهبگگردی بلنگگد مگگدت در حگگ  بحگگران    

هگگگای میانمگگگار صگگگورت    روهیننیگگگایی

 .است گرفته

 ارتباطات

کامبو ، مردم کشورهای  2108در سال 

با سرعت بیشتری نسبت میانمار کویت، و 

ت شبکه اینترنبه مردم ایران از خدمات 

4G میانمار پ  از آرژانتین  .برند بهره می

و زامبیا سرعت اینترنت باالتری نسبت به 

در  2105این کشور در سال . ایران دارد

اینترنت قرار سرعت از نظر  039رتبه 

 .داشته است

 

 

  

 محل تبلیغ شما

 

 

 

Tahere.koohi@gmail.com 
 مصنوعیهو  دکترا

 

https://telegram.me/enahang
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اما بدون در نظر گرفتن موحظات اخوقی و تنها از دیدگاه  خوشحال نیستند،همه دنیا از وضعیت میانمار 

 .تواند بار سننینی روی دو  اقتصاد میانمار بنذارد تجاری باید گفت که این شرایو نمی
 

هگای  از نظر اقتصادی فراز و نشیب میانمار

این کشگور  . زیادی پشت سر گذاشته است

و  گگاز  ،مثگ  نفگت   طبیعیمنابع  سرشار از

 .باشد می الوار

 

 روند رو به رشد اقتصاد

اگرچه میانمار یکی از اقتصادهای بگا رشگد   

در سریع در جنوب شگرق آسیاسگت، ولگی    

در پگی کشگتار گسگترده     اخیگر هگای  سال

میانمگگار  قتصگگادا ایی،یگگمسگگلمانان روهینن

این بحگران   .د شده استدچار بحران اعتما

بگا   ،کند تهدید میگذاران را  اعتماد سرمایه

هگای   تحگریم های اخیر  که در سال وجودی

پگ  از آزادی خگانم سگوچی از     این کشور

از ( 88-89)میودی  2101زندان در سال 

در . سگگوی امریکگگا و اروپگگا برداشگگته شگگد  

های خارجی کگه بگه    شرکتهای اخیر  سال

منطقگگه سگگرازیر شگگدند ننگگران خطگگرات   

هگای حقگوق    موجود در منطقگه و دغدغگه  

بگگا ایگگن حگگال، میانمگگار  .نگگدا هبشگگری بگگود

انداز اقتصادی روشگنی دارد   همچنان چشم

بینگی بانگ  توسگعه     چراکه براساس پگی  

 2101آسگگیایی ایگگن کشگگور بگگرای سگگال  

درصدی و بگرای  1/1رشد  (0395-0391)

رشگگگد ( 91-91)مگگگیودی 2108سگگگال 

 .درصدی خواهد داشت8

گگذاران   بوشر از یوما بان  گفت که سرمایه

عگگادت دارنگگد بگگا   در بازارهگگای نووهگگور  

کشورهایی تجارت کننگد و در کشگورهایی   

وکگگار راه بیاندازنگگد کگگه بگگا آنهگگا     کسگگب

 .اختوفات قومی دارند

رو بگه بگاور بوشگر آینگده اقتصگگادی      از ایگن 

میانمار با این شگرایو تحگت تگا یر جگدی     

گفته او همه دنیگا از ایگن    به. گیرد قرار نمی

امگگا  خوشگحال نیسگتند،  وضگعیت میانمگار   

ر نظر گرفتن موحظگات اخوقگی و   بدون د

تنها از دیدگاه تجاری باید گفگت کگه ایگن    

تواند بگار سگننینی روی دو     شرایو نمی

 .اقتصاد میانمار بنذارد

اقتصاد میانمار هرچنگد بگا اقتصگاد جهگان     

هگای خگوبی را    بینگی  فاصله دارد اما پگی  

مقامگات ایگن   . بینگد  برای اقتصاد خود مگی 

انین روشگن و  توانند با وضگع قگو   کشور می

شفاف به تقویت بخگ  خصوصگی کمگ     

کنند و اقتصاد کشورشگان را بگه آمارهگای    

 .تر سازند جهانی نزدی 

 

شایان یکر است در حال حاضر 

نوی  سازمان همکاری  ای با پی  قطعنامه

اسومی توسو سازمان مل  تصویب شده 

مجمع عمومی سازمان است که در آن 

میانمار علیه مل  پایان عملیات نظامی 

مسلمانان روهیننیا و انتصاب ی  فرستاده 

ویژه سازمان مل  برای میانمار را خواستار 

این قطعنامه همچنین از دولت  .شد

میانمار خواست تا اجازه دهد امدادرسانان 

زده دسترسی داشته  به مناط  بحران

باشند و بازگشت همه آوارگان مسلمان 

ا روهیننیایی به مح  زندگی خود ر

ت مین کرده و به روهیننیاها ح  

میانمار این قطعنامه  .شهروندی اعطا کند

 ،چین. به تصویب رسیده را رد کرده است

 ، الئوس، کامبو ، ویتنام، و فیلیپینروسیه

 .نیز از مخالفان این قطعنامه بودند

سنناپور و تایلند از دادن رای در این 

 .اند ه زمینه خودداری کرد
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خودرو سازی جگوار قصدد  

با تولیدد   0202دارد تا سال 

سددوز  خودروهددای بندد ین 

 .خداحافظی کند
 

 

 
جگوار رکورد سرعت  الکتریکی شناور

 بیشتر را شکست

بگگا  Jaguar Vector Racing تگگیم اخیگگرا

چون مجموعگه   های بزرگی هم همکاری نام

ویلیامز که نگام آن را از  مهندسی پیشرفته 

ای  شناسیم شناور تگازه  می Eدنیای فرمول 

موتگگور . را سگگاخته اسگگت  V20Eبگگا نگگام  

محرکه و قطعگات پیشگران ایگن شگناور از     

هنگوز  . مجموعه ویلیامز انتخاب شده است

جزئیات بیشگتری در مگورد نحگوه سگاخت     

این موتور این شناور در دست نیست، ولی 

شگگناور توانسگگته اسگگت بگگا  بگگت سگگرعت   

کیلگگگومتر بگگگر سگگگاعت  04291متوسگگگو 

رکوردی تازه را در این بخ  به نگام خگود   

ای این شناور به تنهگایی  ه باتری.  بت کند

کیلوگرم وزن داشته و تگوان   321بی  از 

بگگا تگگوان  YASAالزم بگگرای دو پیشگگرانه 

اسگگگب بخگگگار را تگگگامین   295مجمگگگوع 

این تیم قصگد دارد تگا پگی  از    . کردند می

مگگرز سگگرعت یکصگگد مایگگ    2121سگگال 

را ( کیلومتر برساعت 011حدود )برساعت 

خودرو سازی جنگوار   .هم پشت سر بنذارد

بگگا تولیگگد    2121قصگگد دارد تگگا سگگال    

. سگوز خگداحافظی کنگد    خودروهای بنزین

شایان یکر است که رکورد قبلگی سگرعت   

 2118های الکتریکی در سال  شناوربیشتر 

کیلگومتر در سگاعت توسگو     024بگال  بگر   

، و به نظر جنوار  بت شده بوده استخود 

رسد کگه در چنگدماه آینگده ایگن تگیم       می

وزهگگگای پرکگگگاری را در بگگگرای  بگگگت   ر

رکوردهگگای جدیگگد بخواهگگد پشگگت سگگر   

از کارهایی که در اواخر ایگن سگال    .بنذارد

از این تیم خگواهیم دیگد تولیگد خگودروی     

 .باشد می I-Paceالکتریکی 
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 کربن، آلودگی کمتر در مدیریت منابع آب اکسید دی ازد سوخت یولت

 

مدیریت منابع زیستی و ح  مشگکوت  

. ها نیازمند هزینه کردن است مرتبو با آن

در حگگال حاضگگر بگگرای مگگدیریت آب از    

سگنگ   نفت و زغالهایی نظیر گاز،  سوخت

در صگورتی کگه بتگوان    . شگود  استفاده مگی 

اکسگید کگربن را بگه     گازهایی از جمله دی

ای  سوخت تبدی  کنیم، از گازهای گلخانه

اند، بهره  که در جو آلودگی هوا تولید کرده

در این راستا محققگین   .خوبی خواهیم برد

قیمتگی   های ارزان اند تا فناوری تو  کرده

سگگیدکربن بگگه انگگواع  اک بگگرای تبگگدی  دی

در ادامه به این موضوع . سوخت ارائه کنند

 .پردازیم می

 انرژی نهان در تامین منابع آب

 

به انرژی کگه بگرای تگامین و مگدیریت     

. گویند منابع آب نیاز است، انرژی نهان می

دهد برای رسگاندن آب   مطالعات نشان می

تگا   11کننگده نهگایی بگه     شرب به مصگرف 

. کیلووات انرژی مصگرفی نیگاز اسگت    111

کننده نیازمند  پمپاژ و انتقال آب به مصرف

اکسگید   دی انتشار. انرژی نهان استتامین 

هگای فسگیلی    ناشی از مصرف انرژی کربن

کگگه معمگگوال بگگرای تگگامین سگگوخت در    

بگه  شگود،   مدیریت منابع آب استفاده مگی 

 .مطگر  هسگت  یکی از مع گوت اساسگی   

های مختلفگی   ح  برای ح  این مع   راه

جگویی و   داده شده است، از جملگه صگرفه  

. پایین بردن سطح تولید دی اکسگیدکربن 

اوری حگ  دینگگری کگگه وجگگود دارد فنگگ  راه

قیمگگگگگت تولیگگگگگد سگگگگگوخت از    ارزان

 .باشد اکسیدکربن می دی

  اکسیدکربن تولید سوخت از دی

 
اخیرا کارشناسگان روشگی بگرای تولیگد     

انگد کگه    سوخت از جو زمگین ارائگه کگرده   

موجگود در آن را بگه    CO2هزینه تفکیگ   

کاه  نسگبت بگه هزینگه تخمینگی     % 85

در رو  اخیگر سگه    .رساند می 2100سال 

 -0: اساسگگی قابگگ  تعریگگف اسگگتمرحلگگه 

هوای موجود به داخ  یگ  کنتگاکتور یگا    

اصطوحا مدار قطع و وص  مکیده شگده و  

قلیگگایی قگگرار در مجگگاورت یگگ  محلگگول  

هننامی که هوا بگا یگ  محلگول     .گیرد می

گردد، بگه آب   یا باز قوی مواجه میقلیایی 

که این آب مرحله دوم  در. شود تبدی  می

در یگ    ،سگت شگام  دی اکسگید کگربن ا   

و واحد تولیدی تحت یگ  سگری   کارخانه 

طگی   .گیگرد  میهای شیمیایی قرار  واکن 

بخگ  قلیگایی بگا بخگ      هگا   این واکگن  

گردنگد و ایگن روشگی     اسیدی تفکی  مگی 

است که در کارخانجات تولید کاغگذ از آن  

بگا   CO2در مرحله آخگر   .شود استفاده می

شود تا سوختی مایع  هیدروژن ترکیب می

ایگن سگوخت در   . اتانول به دست آیدمث  

انگگواع خگگودرو الکتریکگگی قابگگ  اسگگتفاده  

 .خواهد بود

راه حگ    در صورت موفقیت ایگن طگر   

خوبی برای تولید انگرژی تجدیگد پگذیر در    

های کربن زدایی اقتصاد ارائگه شگده    بخ 

تواند شام  مدیریت  ها می این بخ . است

خگگا ، آب، صگگنعت فوالدسگگازی، صگگنایع 

ن و بگاالخره انجگام سگفرهای    تولید سگیما 

 .هوایی طوالنی مدت باشد
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چشددمی بددا  هددای بیمدداریشناسددایی 

 سنسور تغییر رنگ

 

بگگه گگگزار  ایسگگنا بگگه نقگگ  از چاینگگانیوز  

، ژل (UI)  نگگوی محققگگان دانشگگناه ایلگگی 

حاوی نانویرات طو تولیگد کردنگد کگه در    

واکگگن  بگگا اشگگ  چشگگم حگگاوی اسگگید   

اسکوربی  ناشی از زخگم در چشگم تغییگر    

ی سنسگور  ژل کگه در  ایگن  .دهگد  رنگ می

توانگد   مگی  ،دارد قرار  OjoGelتحت عنوان

میزان اسید اسکوربی  را تعیین و آسگیب  

به چشم را در عرض چند دقیقه تشگخیص  

 .دهد

 OjoGel ی  قطره اشگ  بگه راحتگی بگا    

واکگگن  داده و موجگگب تغییگگر رنگگگ آن   

تغییر رنگگ بگه غلظگت    میزان . خواهد شد

اسگکوربی  در نمونگه اشگ  بسگتنی      اسید

دارد و با افزای  غلظت از زرد کم رنگ تگا  

 .کند ای مای  به قرمز تیره تغییر می قهوه

های زیادی برای تعیگین   محققان، آزمای 

های مرتبو با هر درجه تغییر رنگگ   غلظت

انجام دادند و راهنمایی بگرای هگر رنگگ و    

ه از برنامه تلفن همگراه  دستورالعم  استفاد

گیگری   را برای انگدازه   Pixel Picker با نام

دقی  غلظت نشگان داده شگده توسگو ژل    

 .ارائه کردند

مشخص  UI در تحقیقات پیشین محققان

شد که غلظت اسید اسگکوربی  در اشگ ،   

گیری مناسبی بگرای تعیگین میگزان     اندازه

اسید اسکوربی  بگه  . آسیب به چشم است

غلظت بسیار کمگی در اشگ    طور معمول 

 .دارد

 Biosensors نتایج این تحقی  در نشگریه 

and Bioelectronics  منتشر شده است. 

گرا بده   های واکنش معماری با سیستم

  رود کمک درمان اوتیسم می

 

 اجتمگاعی  معماری محگیو چنگد حسگنره   

به است تحقیقاتی در حال توسعه  ای پروژه

این معمگاری  .  Sean Ahlquist سرپرستی

برای طراحی ف اهای چند حسگنره بگرای   

 اوتیسگم  طیگف  کودکان مبتو بگه اخگتول  

(ASD
ایگگن . برنامگگه ریگگزی شگگده اسگگت (2

باشد  میدرمانی  های پروژه شام  پیشرفت

زی تجربیگات  توانمنگد سگا  هگا   آنهدف  که

که  است هایی چند حسی و ساخت مهارت

هگای   مرتبو بگا حرکگات انگد  و واکگن     

بگا  . ه اسگت شگروع بگه کگار کگرد    اجتماعی 

، هگای پیشگرفته   استفاده از طراحگی بافگت  

                                                             
2 - Autism Spectrum Disorder 

هگگای  تکنولگگوژی حسگگنرها و نگگرم افزار   

، پارچه های با فرم پیچیگده بگه   اختصاصی

و صگوتی   تجسگمی  محیو هگای فیزیکگی،  

ع گو    Sean Ahlquist.شگوند  تبگدی  مگی  

هگای   های رایانشگی و سیسگتم   گروه رسانه

علگم  را بگا  معمگاری   است که یگر واکن 

 ، طراحگی و هنگر  مواد، علگوم کگامپیوتری،  

تحقیقگگات و . کنگگد تلفیگگ  مگگیموسگگیقی 

های آموزشی وی متمرکز بر رایگان    دوره

های با مواد انعطاف پذیر  مواد، توسعه سازه

کگگه مطالعگگه  اسگگت و شگگرایو طراحگگی  

های انسگانی را   های ف ایی و واکن  رفتار

 . سازد ممکن میبا رابو رایانه 

 

بصورت اولیه توسگو مشگاهدات   پروژه این 

وی از دختر خود شروع شد که مبگتو بگه   

ای از قبیگگ   اوتیسگگم بگگا مشگگکوت ویگگژه  

تگوانی   ، ح  شناسی و کگم اختوالت بیانی

ی کگه در  یهگا  پیشگرفت . فیزیکی همراه بود

توانگد در   د، مگی گیگر  مگی  صورتاین پروژه 

بسیاری از تعاموت اجتماعی بکگار گرفتگه   

ی در معمگاری و هنگر   شود و به نوعی تحول

 .ایجاد کند



 9317 آبان –( نونهنگ  چهارم) نهمشماره  فناوری   نو نهنگ

00 
 

 اختراع دوباره آجر 

 
هگای   های اخیر بگا تکامگ  فنگاوری    در دهه

هگای مگدرن و    جدید تولید آجگر بگه رو   

ترکیبی مورد توجگه بسگیار قگرار گرفتگه و     

در ایگن میگان    .بسیار خبرساز شگده اسگت  

تولید آجرهای زیست محیطی و اقتصگادی  

ایگن   .اند شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته

روزها تولید سریع آجر، عدم نیاز به پخگت  

قابلیگگت تولیگگد از مگگواد    در دمگگای بگگاال، 

کننگگدگی  و کمترآلگگوده ، زیبگگاییبازیگگافتی

 .بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسگت  آجرها

را  BREAKFAST به عنوان مثال شرکت

ی  کمپانی نوپا مبتنی در نظر بنیرید که 

ایگن  .بر تولید محصوالت سریع مگی باشگد  

را تولیگد   Brixel محصولی بگه نگام   شرکت

 مگواد تواند بگا بنیگادی تگرین     می کهکرده 

ترکیبات بصگری و  ( آجر)ساختمان سازی 

 .النوهای زیادی منتشر کند

 

ی  دیوار آجری  (Brixel) پوسته بریکس 

فرمت چرخ  در مقیاسگی بگی نهایگت    با 

است که توسگو یگ  نگرم افگزار بگر روی      

طراحگی  . شگود  همراه شما کنترل می تلفن

صیقلی سطح آجرها به همراه تنوع شگک   

در رابطه با این سیستم منتشگر شگده کگه    

گیگری یگ  دیگوار سگه      تواند در شگک   می

. بعدی تعاملی مگورد اسگتفاده قگرار گیگرد    

این قابلیت  Brixel طراحی انعطاف پذیری

دهد تا از آن در بسگیاری   را به طراحان می

دیوارهگای  : هگای کگاربردی ماننگد    از برنامه

سازی و  پویا، نرده ها، طراحی نما، مجسمه

ف اهای نمایشناهی مگورد اسگتفاده قگرار    

 .بنیرند

 

 Brixel رکت جزء به جزءحجهت گیری و 

نه تنها قاب  تنظیم بوده، بلکه ابعاد، شک ، 

و رنگگگ آنهگگا بگگا توجگگه بگگه مکگگانیزم  مگاده 

 قابگ  تغییگر و تنظگیم    تواند می حرکتشان

تواننگد   میآجرها در فناوری بریکس   .باشد

خواهنگد   به هر نحو و در هر جهتی که مگی 

حرکت کنند، و در طگول کگار هگیو گونگه     

 .سیم یا تجهیزات مکانیکی دیده نشود

 

اجرایی که در حال حاضگر از دیوارهگای از   

تگوان   پی  تولیگد شگده بگا بریکسگ  مگی     

ا واکگن  و  بگ آجرهگا  داشت شام  تناسب 

هننامی که در مقاب  . شود حرکت شما می

مگگات و صگگیقلی   ا  پوسگگته آن بایسگگتید

هننامی که دیوار ح گور شگما را   . دشو می

هگگا جنبشگگی و   حگگ  نکنگگد، انیمیشگگن  

ف ایی که دیوار اطوعات مرتبو نسبت به 

درآن محگگ  نصگگب شگگده بگگه نمگگای  در  

 از طریگگ  رنگگگ و سگگایه هگگا آن. آینگگد مگگی

سگگطوحی انگگرژی بخگگ  را بگگه تصگگویر    

 . کشند می
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  LED هر کدام از آجرها توسگو یگ  نگور   

یگ    انگد و بگه خلگ     وریف پوشیده شگده 

النگگوی مگگوجی شگگک  و مفهگگومی کمگگ   

 .کنند می

 سازی وبسایت ایمن

 

اولگین قگدم ایگن    سازی وبسایت  برای ایمن

کدام نوع گگواهی  که است که تعیین کنید 

اگگگر محتگگوایی در . سگگتمگگورد نیگگاز شما

کنید  های مختلف منتشر می سیستم عام 

هگا،   هگای جداگانگه یگا زیگر دامنگه      دامنه با

 هگای مختلگف   ممکن است بگه گواهینامگه  

SSL   بسگگیاری از  .نیگگاز داشگگته باشگگید

سگگگروی  دهنگگگدگانی کگگگه اطوعگگگات و 

های  های حساس مانند اطوعات کارت داده

، (مگگثوً در شگگبکه بگگانکی کشگگور )بگگانکی 

های شناسایی، رمزهای عبور مهگم و   کارت

را بین خود و سگروی  گیرنگده رد و    غیره

 های امنیتی مانند کنند، از پروتک  بدل می

SSL  کنند استفاده می. 

SSL اسگتاندارد و رایگج امنیتگی     یپروتکل

هگای   برپایه رمزگذاری است که در آن داده

 (سرور) دهنده رد و بدل شده بین سروی 

توسگگو  (مشگگتری) و سگگروی  گیرنگگده 

کلیگگدهای خگگاو خصوصگگی و عمگگومی    

شگگده و در سگگمت ( Encrypt) رمزننگگاری

. شگگود مگگی( Decrypt)ی دینگگر رمزگشگگای

امنیگت در ایگگن پروتکگ  دو طرفگگه اسگگت    

ر هر دو طرف، فرایند رمزننگاری و  یعنی د

هگایی   وبسگایت  .گیگرد  رمزگشایی انجام می

جهت رمزگگذاری   SSL که از پروتک  امن

کنند، معموالً از طریگ    ها استفاده می داده

به جای حالت عگادی و  )  HTTPSپروتک 

بگا سگروی     (HTTP غیر امگن آن یعنگی  

 کنند ها ارتباه برقرار می گیرنده

اقگدامات اضگافی ایمگن    سایت خگود را بگا   

 سازی کنید

حتی اگر شما گگواهی   ،Vocell طب  گفته

SSL توانیگد چهگار اقگدام دینگر      می ،دارید

انجام دهید تا وب سایت شما به طور قاب  

 : تر شود توجهی امن

به روز رسگانی هگر پوگگین یگا برنامگه       -0

ای کگه در سگایت خگود     افزودنی یا برنامگه 

 .کنید استفاده می

ها بگه   های قدیمی پوگین نسخههکرها در 

. گردنگد  تگر مگی   دنبال مگوارد آسگیب پگذیر   

بنابراین بهتر است که پوگین های خود را 

هگا  ز ننه دارید تا به راحتی هدف هکربه رو

 .قرار ننیرید

 Content Delivry Networkاز یگگ  -2

(CDN )استفاده کنید: 

راهی اسگت کگه هکرهگا بگا      DDoS حمله

توانند ی  وب سگایت را   استفاده از آن می

یگ    DDoSحملگه   بگا یگ   . از بین ببرند

تواند بگه   شود و می هکر وارد سرور شما می

 CMS اطوعات حساس یخیگره شگده در  

افگزای  ترافیگ  را   CDN  ی . دست یابد

و  DDoS تشخیص مگی دهگد و از حملگه   

 .کند نابودی سایت شما جلوگیری می

بایگد   DDoS به منظور مقابله بگا حمگوت  

زیرساخت های مناسبی را برای آن تدار  

اولگین گگام بگرای مقابلگه، تشگخیص      . دید

در ایگن راه  . درسگت و بگه موقگع آن اسگت    

ظگگگارتی و ن هگگگای سیسگگگتم اسگگگتفاده از

تشگگخیص  و( Monitoring) مانیتورینگگگ

دومگین گگام،   . بسیار کارآمگد اسگت   حمله

برخورد و مقابله با حمله است که اسگتفاده  

و  فگگایروال مسدودسگگازی،هگگای  حگگ  از راه

داشتن . جلوگیری از نفوی بسیار مو ر است

های موازی و جاینزین، دسترسی به  لین 

ها، حفظ و فعال سازی  روترها و زیرساخت

هگای پشگگتیبان و طگر  مقابلگه بگگا     سگامانه 

. خرابی و بازیابی نیز باید در اختیگار باشگد  

تر  و به صورت پیشرفته UTM سامانه های

که هوشمندی را در مقابلگه   SIEM سامانه

با تهدیدات به همراه دارد، می تواند کم  

 .شایانی نماید
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شما دارای چنگد   CDN مطمئن شوید -3

بگه   :های مختلف اسگت  مرکز داده در مکان

این ترتیب اگر سرور شما با مشکلی مواجه 

افتگد و در   وب سایت شما از کار نمی ،شود

 .شود ها آسیب پذیر نمی برابر حموت هکر

 :از ی  مدیر رمز عبور استفاده کنید -4

یگگ  راه سگگاده بگگرای محافظگگت در برابگگر  

استفاده از ی  مدیر رمگز  حموت سایبری 

حداق  استفاده از ی  رمز عبور  ،یا وعبور 

رمز عبور ایمن شگام  حگروف   . ایمن است

بگگزرگ و کوچگگ ، کاراکترهگگای خگگاو و  

 . باشد میاعداد 

و  Node.js نویسددی هددای برنامدده زبدان 
PHP 

در اسگگتفاده از  Node.jsاخیگگرا صگگحبت از 

شگده   رصنایع از جمله صنعت رباتی  بسیا

تاجگگایی کگگه حتگگی گگگاهی تگگرجیح . اسگگت

دهنگگد در طراحگگی سگگایت بگگه جگگای   مگگی

بهگگره  Node.jsاز زبگگان  PHPاسگگتفاده از 

اما تفاوت این دو زبگان در چیسگت    . ببرند

هر دو زبان نقاه قوت و ضعف خودشان را 

تگوان بگا یگ  مقایسگه      دارند و خیلی نمگی 

ساده برتری یکی بگر دینگری را تشگخیص    

جا که اخیرا صحبت بیشتری  اما از آن. داد

داده  بگگا پاینگگاه Node.jsنویسگگی  از برنامگگه

NoSQL شود تصمیم گرفتیم در ایگن   می

زبگان   قسمت کمی بیشگتر دربگاره ایگن دو   

 .نویسی بیشتر صحبت کنیم برنامه

رویگگدادگرا  Node.jsنویسگگی  زبگگان برنامگگه

( آسگنکرون ) مو از معماری ناهمنا باشد می

در ایگن زبگان رونگد اجگرای      .بگرد  بهره می

 .شگود  برنامه توسو رویگدادها تعیگین مگی   

نویسگی معمگوال    چنین این زبان برنامگه  هم

تگگا الزم دارد  Nodeیگگ  بسگگته مگگدیریت 

تحگت عنگوان   همراه خود داشته باشد کگه  

NPM  نکتگه مهگم بگرای    . شود میشناخته

یگ    Node در  بهتر نود این اسگت کگه  

به خودی خود چیگزی را  . وب سرور نیست

عملکگرد آن شگگبیه بگگه  . انجگام نمگگی دهگگد 

که باعگث   config هیو فای . آپاچی نیست

شگما اشگاره کنگد     HTML شود بگه فایگ   

 خواهیگد یگ  سگرور    اگر مگی . وجود ندارد

HTTP سگرور  داشته باشید، باید HTTP 

های از پگی    خود را با استفاده از کتابخانه

 یروشگ  NodeJS .بنویسگید  سگاخته شگده  

متفاوت بگرای اجگرا کگدهای شگما فگراهم      

 .کند می

این هست  PHPبر  Node.jsنقطه قوت 

برای ارتباه  Jsonالمللی  که از زبان بین

البته این بدین . برد ها بهره می داده با پایناه

از این ارتباه بهره  PHPمعنی نیست که 

به مراتب برای  PHPکدنویسی . برد نمی

نیاز به تر هست و  نویسان راحت برنامه

 .درگیری با مسائ  جانبی کامپای  ندارند

 

 معماری غیرفعال

 
 2151اروپا و آمریکا در نظر دارند تا سال 

های  از انرژی خود را با رو % 81حدود 

در این راستا . غیرفعال تامین کنند

های خورشیدی غیرفعال  طراحی سیستم

هایی که از  تعریف شده است و به خانه

اصول طراحی معماری غیر فعال بهره 

های مرتبو داده  برند گواهینامه می

ن مثال یکی از به عنوا. شود می

 LEEDگواهینامههای مرتبو  گواهینامه

Gold باشد که هدف  صفر کردن  می

پتانسی  انرژی خالص و صفر کردن کربن 

 .خالص است

 

های غیرفعال خورشیدی نیز  سیستم

از جمله اینکه به . قوانین خود را دارند

ها باید  عنوان مثال کشیدگی ساختمان آن

ای بیرونی نم. غربی باشد-بر محور شرقی

ساختمان باید بتواند در بهترین حالت 

بعدازوهر به وقت  3صبح تا  9خود از 
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استفاده . محلی نور خورشید دریافت کند

از سایبان برای جلوگیری از ورود نور 

شدید در فص  تابستان ی  اص  مهم 

رو   Sustainable by Design) است

محاسبه دقی  زاویه خورشید است که از 

ه آن شک  برآمدگی سایبان روی محاسب

 (شود ساختمان تنظیم می

 

دو عنصر اصلی گرمای  خورشیدی 

 :عبارتند از

 های نمای جنوبی شیشه -0

جذب توده حرارتی، یخیره و  -2

به عنوان مثال با )توزیع گرما 

تهویه بازیابی گرما و 

 (فوتوولتائی 

 

ترین خانه سازگار  طلبانه ممکن است جاه

با محیو زیست از نظر اجرا هزینه گزافی 

ها  هزینهتحمی  کند، ولی  سازنده آنبه 

تواند حتی  میدر طول اجرا برای این خانه 

. باشدچهار بار از حد استاندارد نیز کمتر 

 هزینه تواند شام  ها می این هزینه

در  وشنایی، گرما، آب گرم و پخت و پزر

 .اشدسال ب

 

ساخت و ساز ساده، شام  معماری بهینه 

جداره،  های سه استفاده از بتون و پنجره

جهت بنا، پمپ هوای گرم و نهایتا برق 

که شود  میهای خورشیدی  تولیدی سلول

بخ   ها این. اند بام نصب شده بر پشت

در این اعظمی از انرژی مصرفی را در سال 

ی  حساب و با . دهند پوش  میها  خانه

توان نتیجه  کتاب ساده در نهایت می

ها از نظر  گرفت که ساخت این خانه

 .صرفه است های در درازمدت به هزینه

 پلیمددری هددای زیسددت پددو  زخددم

 بیوسرامیکی شده تقویت

 

عمدتا شام  توان  میهای پوستی را  آسیب

هگگای مگگزمن، سگگوختنی، تومورهگگا و  زخگگم

هگای سگنتی    زخم پو  .ها دانست بریدگی

از طریگگ  ایجگگاد محگگیو خشگگ  موجگگب  

امگا   ،شگوند  تأخیر در روند ترمیم زخم مگی 

بستر زخم به محیو بگاز و سگالم طبیعگی    

این مساله منجر شد  .برای ترمیم نیاز دارد

هگای سگنتی جگای خگود را بگه       زخم پو 

پلیمگری   زیستهای نس  جدید  زخم پو 

هگای تجگاری    نمونگه در حال حاضر  .بدهند

موجود های زیست پلیمری  پو  زخمشده 

های الزم برخوردار نبوده  در بازار از ویژگی

و نمونه آن استفاده از زخم پوشهای حاوی 

نقره اسگت کگه بطگور گسگترده در درمگان      

 .زخمهگگای سگگوختنی اسگگتفاده مگگی شگگود

این زخم پوشها عدم کنتگرل  عمده مشک  

مناسب عفونت اسگت و عگووه بگر ایگن بگا      

یجاد سوز  در مح  آسیب دیده همگراه  ا

اخیرا محققین در حال تحقی  و  .می باشد

هگا   پگو   توسعه دان  سگاخت ایگن زخگم   

هگا   توسگو آن بانداژ سگاخته شگده    .هستند

دو داروی قابلیگگت رهگگای  کنتگگرل شگگده  

را داشگگته و آنتگگی باکتریگگال و ضگگدالتهاب 

داروی آنتی باکتریال موجود در آن قابلیت 

ن بگردن انگواع مختلفگی از    کنترل و از بگی 

پلیمر سنتز شده جن   .باکتری ها را دارد

زخگم پگو     .از جلب  دریایی اسگت ها  آن

هگای   تواند برای انگواع زخگم   تولید شده می

ایگگن . مرطگگوب و خشگگ  اسگگتفاده شگگود 

تگری را   محصول روند درمانی بهتر و سگاده 

های موجگود در بگازار    نسبت به زخم پو 

طبیعگگی تولیگگد  یگوپلیمر ب چنگگین هگم . دارد

شده در این تحقیقگات قابلیگت جگذب آب    

 .چند صد برابری وزن اولیه خود را دارد
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سگعی شگد بگا    اخیر کشورمان مطالعات  در

هگای   بهره گیری از فناوری نگانو، پانسگمان  

متخلخگگ  و پایگگدار شگگیمیایی و مکگگانیکی 

در طر   .ها طراحی کنیم برای ترمیم زخم

داربسگت  های اخیرا تولیگد شگده    پو  زخم

متخلخ  بیوپلیمری بگرای تگرمیم بافگت و    

تگا بگا اسگتفاده از     ه استشد استفادهزخم 

اصو  شده بگه رو  خشگکای     3آلژینات

انجمادی، توانگایی کنتگرل رهگای  دارو را    

در مدت زمان زیاد داشته باشد و سگاختار  

شگگیمیایی آن خگگواو داربسگگت را بهبگگود  

مرطوب ننهداشتن محگیو زخگم    .ببخشد

جهت تسریع بهبود آن، بررسی تغییر رنگ 

بگرای مصگون ننهداشگتن     pH و تغییگرات 

 مگگواد آلگگودگی و ،محگگ  زخگگم از بگگاکتری

هگای تولیگد    پو  های زخم سمی از ویژگی

تگاکنون داروهگای مختلفگی     .باشد میشده 

نظیر کورتون برای تسریع به رونگد تگرمیم   

انگد کگه نقگ  مهمگی در      زخم به کار رفته

ولگی نتگایج    ،تسریع روند ترمیم زخم دارند

مطالعات فاز حیوانی نشان داده اسگت کگه   

آلژینگگات خگگوراکی هگگیو گونگگه سگگو ا گگری 

انگگدازه منافگگذ هیگگدروژل آلژینگگات  . نگگدارد

تشکی  شگده در ایگن زخگم پگو  بسگیار      

شگود   این خاصیت موجب می .متنوع است

های بزرگ مانند فیبرینوژن به  که پروتئین

راحتی از هیدروژل آلژینات کلسگیم عبگور   

هگای   ضمن آنکه این محصول ویژگی .دکن

انجگام   .ایده آلی برای بازسازی عصب دارد

های بالینی مرحله دینر مطالعگات   آزمای 

                                                             
3 - alginate 

بگا توجگه بگه     .باشد محققین کشورمان می

قیمت مناسب، فراینگد تولیگد آسگان و در    

دسترس بودن مواد اولیگه زیسگتی، تولیگد    

پگگو  بیگگوپلیمری از لحگگاظ    ایگگن زخگگم 

. بگه صگرفه خواهگد بگود    اقتصادی مقگرون  

عووه بر آن استفاده راحت و نیاز نداشگتن  

پگو  و رهگای     به تعگوی  مگداوم زخگم   

هگگای  کنتگگرل شگگده دارو، کگگاه  هزینگگه 

 .درمانی بیماران را در پی دارد

 

 

 
 

  

Tahere.koohi@gmail.com 
 مصنوعی هو  دکتری

 

نهنگ  به مناسبت سه سالگی ای

نمایشگاهی در مرک مان برگ ار 

 .شود می

 

مشهد، میدان دیدگاه : نهنگ نمایشناه گ  و گیاه ای

 10لشنر، پو  

 

 7932آذر  02-02

 بعدازوهر 2صبح تا  01: ساعات بازدید

https://telegram.me/enahang
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 پنیر بادام؛ یک غذای آهسته

 

بی  از ی  دهه است که جنبشی در 

. اروپا به نام غذای آهسته راه افتاده است

بر اساس فلسفه وجودی این جنب  که 

به معنای تهیه و پخت آرام غذاست، مردم 

ها  آن. بخورند و بیاشامندباید به آهستنی 

باید وقت کافی برای چشیدن غذاهایشان 

داشته باشند و بدون هرگونه عجله و 

شتابی با افراد خانواده و دوستانشان وقت 

در این راستا ما نیز با این . بنذرانند

جنب  در این شماره همراه خواهیم شد و 

برای شما آموز  پنیر بادام را در نظر 

ساعت  48زمانی حدود  ایم که به گرفته

 .نیاز دارد  سازی و پخت برای آماده

 :نفر 4مواد الزم برای و  دستور پخت

چهارم پیمانه بادام -ی  و ی  -0

 خام بدون پوست

 س آبلیمو تازه دوم ق-و ی  2 -2

 س روغن زیتون ق 3 -3

 نیم پیمانه حبه سیر -4

چ نم   چهارم ق-ی  و ی  -5

 دریایی

 سوم پیمانه آب-دو -1

که از شب قب  خی  ها را  ابتدا بادام

ها را  سپ  آن. اید آبکشی کنید کرده

داخ  مخلوه کن یا غذاساز بریزید 

قدر  بقیه مواد را هم اضافه کرده و آن

مخلوه کنید تا کامو نرم و یکدست 

هروقت احساس کردید مخلوه . شوند

خیلی غلیظ شده، ی  قاش  سوپ 

 .خوری آب اضافه کنید

د، وقتی مخلوه کامو نرم و کرمی ش

آن را داخ  ی  تنظیف یا فیلتر پنیر 

. بریزید تا آب اضافی آن خار  شود

پنیر را داخ  یخچال قرار دهید و 

. بنذارید ی  شب داخ  تنظیف بماند

ی  کاسه هم روی آن قرار دهید تا 

این . فشار بیشتری به آن وارد شود

 .کار بر طعم پنیر نیز تا یرگذار است

رامی از بعد از ی  شب، پنیر را به آ

تنظیف جدا کرده و روی سینی فر 

 45-31سینی را به مدت . قرار دهید

دقیقه داخ  فر که از قب  با دمای 

درجه سانتی گراد روشن  015

اید قرار دهید، تا فقو خود  را  کرده

 .بنیرد

توانید هر ادویه،  شما می -الف: نکته

دهنده ای به این  سبزیجات و یا طعم

 .کردن اضافه کنیدپنیر هننام مخلوه 

در صورتی که بادام خام ندارید  -ب

توانید از پودر بادام خام که از شب  می

 .قب  خی  خورده استفاده کنید

تراریدد   بهتددر اسددتص یددا ا دد    

 ک سیک گیاهانص

ای از دنیا زیر کشت  امروزه بخ  عمده

محصوالت تراریخته قرار گرفته است، و 

این ایران یکی از واردکنندگان عمده 

محصوالت برای مصرف غذا، دام و فرآوری 

ها طرفداران محصوالت  تا مدت. است

اند که که  تراریخته بر این ادعا بوده

تر و  مهندسی ژنتی ، گیاهان سالم

این درحالی . کند تر را تولید می مغذی

است که گزار  بان  جهانی در مورد 

آینده کشاورزی، محصوالت تراریخته را به 

های مواجه با  ح  ز راهعنوان یکی ا

هایی مانند فقر، گرسننی و تغییر  چال 

اقلیم یکر نکرده است، بلکه برعک ، در 

این گزار  تغییر از کشاورزی معمول به 

ها  ح  کشاورزی اکولوژی  یکی از راه

ژنتی  گیاهی یا در واقع  .اعوم شده است

ارائه محصوالت تراریخته تنها یکی از 

. باشد غذایی می های تامین امنیت رو 

 .تر است چنوننی مدیریت محصول مهم

های تولید پایدار که از منابع آب و  رو 

ها  کنند و مصرف نهاده خا  حفاوت می

رسانند، نه تنها تامین  را به حداق  می

غذای کافی را برای جمعیت فعلی جهان 

کنند، بلکه باروری خا  را  را ت مین می

 .کنند های آینده حفظ می هم برای نس 
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در تهیه مقدمات کار 

چه را که باید  زنی آن قلم

زنی شود با  روی آن قلم

ای از قیر و خاکستر  آمیخته

 .کنند گرم پر می

 

 زنی  قلمهنر 

 

طو، نقگره،   مانندتزیین روی اشیای فلزی 

های  م  و آلیاژ نیک  سفید به رو  ،برنج

معمگوال بگه   شگود کگه    گوناگونی انجام مگی 

 در لاثگ بگه عنگوان م   .نگد گویزنی  قلم ها آن

آن رو  زنگگگی  از قلگگگمشگگگیراز مقصگگگود 

کاریسگت کگه در کتابهگای هنرهگای      کنده

نگگد و گوی مگگی repousseآن  ، بگگهبگگاختری

کگگاری یگگا  هنرمنگگدان ایرانگگی آن را منبگگت

کگار   کگاری و سگازندآ آن را منبگت    برجسته

کاری ی  نوع تغییر شگک    منبت. نامند می

ی نو  گرد و نیز نرم فلز است که با قلمها

شگگود و از زیگگر و رو آن را  تیگگز انجگگام مگگی

 .کنند کاری می چک 

 یزنگ  یگا قلگم  ) یزن در تهیه مقدمات کار قلم

را که بایگد روی آن قلمزنگی    چه آن( منبت

ای از قیر و خاکستر گرم پر  تهشود با آمیخ

ند که پگ  از خنگ  شگدن سگفت     نک می

توان بریگد   گردد، به طوری که آن را می می

تخگت مثگ     هگای  وگرف برای . شک  داد و

سینی، دوری و غیره ی  تخته چگوبی بگه   

اندازه ورف مزبور انتخگاب و دو و نگیم تگا    

پگگنج سگگانتیمتر قیگگر و خاکسگگتر روی آن  

 آن وگرف سگینی و یگا    سگپ  . کشگند  می

 .چسبانند فلزی را گرم کرده روی آن می

قلمزنی و کاربرد فلزات طب  مستندات 

به بی  از هزار مسبوق  ،تاریخی موجود

م  به سبب  .باشد سال قب  از میود می

در هنر  نرمی و شک  پذیری که دارد،

از . تر از سایر فلزات است قلمزنی متداول

به اعتقاد باستان شناسان م  سوی دینر 

نخستین فلزی است که در  و مورخان هنر،

هنر فلز کاری و قلمزنی مورد توجه انسان 

های  یکی از رشتههنر قلمزنی . قرار گرفت

توان آن  هنرهای سنتی ایران است که می

در ردآ هنرهای صناعی  بندی، را در دسته

 .و در گروه فلزکاری قرار داد

 زنی تاریخچه هنر قلم

ابتگدا بگه صگورت حجگاری در      زنی قلمهنر 

هگای سگاختمانی    ها و روی سنگ بدنه کوه

هگای پادشگاهان و بناهگای تگاریخی و      کاخ

. حتی در دوران غارنشینی دیده شده است

بعدها هنر حجاری، تبگدی  بگه حکگاکی و    

بگگا توسگگعه هنگگر . زنگگی گردیگد  سگپ  قلگگم 

هگای   نقو  و تصاویر از روی سنگ زنی قلم

هگگا بگگه روی   هکگگوهگگا و بدنگگه   سگگاختمان

های قیمتی مخصوصاً عقی  منتقگ    سنگ

عاقبگت  . نامیگده شگد  « حکگاکی »گردید و 

فلگگزات زمینگگه اصگگلی نقگگو  و خطگگوه   

 .ندشد« قلمزنی»هنرمندان 

ها  زنی به زمان سکاها یا سیت پیشینه قلم

شود که نژاد آریایی  نسبت داده می

 .داشتند

 دوره پیش از تاریخ

این هنر در ایران، تاری  روشنی  پیشینه

ندارد و از ا ر مستندی که بیاننر نخستین 

مکان شیء و کاربرد فلز، به ویژه م  در 

ایران و خاور نزدی  به چند هزار سال 

در اواخر هزاره دوم . رسد پی  از میود می

و اوای  هزاره اول پی  از میود هنر و 

صنعت فلز کاری در نقاه گوناگون ایران 

شمال غرب و حاشیه  ،ه ویژه در شمالب

جنوبی دریای مازندران شکوفایی داشته 

از آ ار مهم به دست آمده در این . است

دوره جام طوی حسنلو است که در 

  کشف شد و دارای نقو  .ه 0335

برجسته چون خدایان سوار برگردونه یا 

در هزاره اول پی  از میود  .ارابه است

یران از رون  و ازنی در  فلزکاری و قلم

ای برخوردار بوده است و آ ار با  اعتبار ویژه

ارزشی از آن دوران بر جای مانده که از 
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هنرمندان در این زمان چندین 

فلز مختلف را در هم جاگذاری 

« ترصیع»کردند که به آن  می

 .شود گفته می

 

های طوی  جامتوان به  میها  جمله آن

 .اشاره کردمارلی  

 هنر قلم نی در دوره مادها

زنی اندکی از دوره مادها که در  آ ار قلم

م در شمال ایران روی کار .سده هفتم ق

اشیای به . یادگار مانده است آمدند به

دست آمده از آیربایجان حاکی از آن است 

که از نفوی سکاها به تدریج کاسته شده و 

سب  مادها در این زمان جای آن را 

مدار  فلزی به دست آمده . گرفته است

از زمان مادها به ویژه در قرن ش  و 

 میود، اشیای زیویه از توابع هفت پی  از

ها آ اری از  ر میان آنسنند  است که د

چون  وسای  زینتی و زیورآالتی، نقره ،طو

هایی از حیوانات به  جام طو و مجسمه

به  غیره سکایی و ،های آشوری سب 

 .خورد چشم می

 قلم نی در دوره هخامنشی

ها و تشکی   با روی کار آمدن پارس

( ق م  551 -331)حکومت هخامنشی 

زنی تحوّل یافت و از جایناه هنر قلم

پ  از  های دوره ای برخوردار شد و بر ویژه

دوره هخاننشی او  . خود تأ یر گذاشت

گری،  های ریخته هنر فلزکاری در زمینه

 .است غیره ترصیع و کاری، چک 

هنرمندان در این زمان چندین فلز 

کردند که  مختلف را در هم جاگذاری می

به دلی   .شود گفته می «ترصیع»به آن 

حمله اسکندر و آت  زدن تخت جمشید 

آ ار بسیاری نابود شد و یا به دستور 

از . اسکندر یوب شده و به سکه تبدی  شد

جمله اشیای شناخته شده در دوره 

 4هخامنشی دو لو  سیمین به وزن 

کیلوگرم است  5کیلوگرم و زریّن به وزن 

 .شود که در موزه ملی ایران ننهداری می

 دوره سلوکی قلم نی در

در دوره سلوکی با ساخت شهرهای 

مانند مرو و نسا و انتقال جدیدی 

های هنری به این شهرها، هنر  کارگاه

هنر )قلمزنی با تأ یر پذیری از هنر هلنی 

 .ادامه یافت( یونانی

 قلم نی در دوره اشکانی

 251ها در سال  با روی کار آمدن پارت

همان میودی هنر قلمزنی با  224تا م .ق

شیوه هخامنشی با اند  تغییر به عمر 

 .خود ادامه داد

ها از جن  طو و نقره و  ساخت پیکره

گری در دوره اشکانی  مفرغ به شیوه ریخته

از رون  ویژه ای برخوردار شد و زیورآالت 

های قسمتی با همان شیوه  مرصع با سنگ

در این دوره به . هخامنشی ادامه یافت

هنری مهمی در  دلی  هجوم اسکندر آ ار

دست نیست و به سبب هر  و مر  و کم 

توجّهی پارتیان به هنر، تنها در اواخر این 

 .دوره ساخت آ ار قلمزنی رو به رشد نهاد

 قلم نی در دوره ساسانی

 
 جام طوی حسنلو
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 151تا  224زمان ساسانیان در سال 

میودی به دلی  گستر  تجارت میان 

ایران، یونان و روم هنرهای ارانی از هنر 

در دوره  .یونایی و رومی تأ یر گرفت

ساسانی ساخت اشیا به سه طری  زیر 

کاری بر  به وسیله چک .0 :انجام می شد

به وسیله ریختنی و ساخت .2 .ورق سرد

  وروف آستردار از ورق

 ترا  با چرخ.3

های نقره و  ها و بشقاب مجموعه ورف

دست استادان ه طوی عصر ساسانی که ب

است و سوطین این ایرانی قلم خورده 

نشان  سلسله را در بزم یا رزم و شکار

دهد و در موزه ارمیتاژ شهر لنیننراد  می

روا  صنعت قلمزنی را  ،شود نناهداری می

 .کند در آن عصر تایید می

 قلم نی در دوره اس می

های  مجموعه ابری دوره شاهد   در این

برنزی و آ ار زیبای فلزی از نوع بخوردان و 

شک  ه که ب هستیمآبخوری ورفهای 

و بیشتر  حیوانات و پرندگان ساخته شده

ه همدان و سمرقند ب ،ها در خراسان آن

 .دست آمده است

در دوره سامانیان هنر قلمزنی در ا ر 

تبادالت تجاری به سایر ممال  اسومی 

 در قرون اولیه اسومی، اعراب. راه یافت

ا مورد تقلید هنر قلمزنی دوره ساسانی ر

های بعد با  و در سده ندقرار داد

تأ یرپذیری از آرا و عقاید اسوم، در خل  

 پ  از آن. پیدا کردندتخصص زی آ ار فل

خطوه بیشتر متوجه ایرانی زنی  آ ار قلم

   .شدنداحادیث آیات و  ،کوفی

اشیای قلمزنی شده دوران دیلمیان در 

های ایران از جمله آ ار معروف این  موزه

 های نهای اولیه تا قر سده از. دوره است

سوم و چهارم قمری اشیای فلزی در ایران 

. شد به سب  زمان ساسانی ساخته می

چهارم  همکتب قلمزنی خراسان در سد

قمری شک  گرفت و در دورآ سلجوقی به 

 .او  کمال خود رسید

 قلم نی در دوره سلجوقی

 سلجوقیان در اوای  سدآ پنجم قمری

ماوراءالنهر آمدند و از ترکستان به ( 429)

سکونت گزیدند و سپ  خراسان را 

ای که حکام  با عوقه. متصرّف شدند

سلجوقی به هنر داشتند، هنر قلمزنی 

های هنری حمایت  همچون سایر رشته

ایجاد . گیری یافت شد و گستر  چشم

ی در باف شام  نوارهای نقو  گی 

ینات وروف به شیوه و سب  بسیار ئتز

در این دوران ترصیع  .زیبا متداول شد

فلزات به صورت مفتول های طو، م  و 

نقره و یا ترصیع وروف مفرغی با مفتول 

نمونه کارهای این دوره  .م  رایج شد

ترصیع م  قرمز رنگ و دادن نقره شام  

بر روی وروف برنزی و بعدا روی برنج 

هنر طو کوبی و نقره کوبی مفرغ . باشد می

بدرجه کمال درسده هشتم و نهم هجری 

رسید و در این دوره آ اری مانند قد  و 

سینی و تنگ و هاون و قلمدان و منق  و 

آینه و جعبه جواهر و شمعدان ساخته 

 .شده است

از کارهای بسیار زیبا در این دوره مشب  

هنر قلمزنی خراسان . کاری روی فلز است

که در قرن پنجم و ششم قمری، همزمان 

به ویژه  با حکومت سلجوقی در شرق

خراسان و ماوراءالنّهر روا  یافته بود، پ  

از حمله مغول به دلی  ویران شدن 

بسیاری از مراکز هنری این منطقه و 

مهاجرت هنرمندان به غرب و میان رودان، 

هنر فلزکاری . در آن نواحی تداوم یافت

خراسان از شرق شروع شد و در غرب 

 .رشد و گستر  یافت

 و تیموریقلم نی در دوره مغول 

با تصرف سوریه توسو غازان خان در 

اوای  سده هشتم قمری هنرمندان قلمزن 

مورد حمایت ایلخانان قرار گرفتند و بعدها 

شهرهای حلب، دیار بکر، موص ، شیراز و 

تبریز از مراکز مهم و بزرگ هنر قلمزنی به 

این زمان آ ار قلمزنی  در. شمار آمدند

رفت، به تحت تأ یر هنرهای بومی قرار گ

های  گونه ای که در سوریه و مصر نشانه

. خورد این تحوّل بیشتر به چشم می

ترصیع و در نشاندن وروف در این زمان 

. به تقلید از دورآ سلجوقی تداوم یافت

استفاده از هنر خوشنویسی در قلمزنی به 

وفور گستر  یافت و وروف زیادی از این 

 .گونه ساخته و تزیین شد

ق،  110به ایران در سال  با حمله تیمور

هرات دوباره رون  هنری خود را بازیافت و 

هنر . ترین مرکز هنری آن روز شد بزرگ

از . قلمزنی در این شهر بسیار درخشید

جمله وروف سنناب گور امیرتیمور در 

ه ارمیتاژ سمرقند است که اکنون در موز
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های  از پسندیده ترین نناره

قلمزنان به روی ورفهای مسی 

و برنجی در دوره قاجار 

های غیراسلیمی گلهای  نق 

ای است که  درهم پدیده

حیوانات و پرندگان بسیاری را 

در میان این . گیرد میدر بر 

حیوانات میمون و فی  نیز 

 .شود دیده می
 

هایی نیز از قرن  سنناب. ننهداری می شود

جامع هرات و در موزه هشتم در مسجد 

نقره . آستان قدس رضوی موجود است

کوبی روی فلزات در دوره صفوی به او  

 .شکوفایی و کمال خود رسید

 در دوره  فوی قلم نی

در عصر صفوی که دوران طویی هنر 

رود، هنر قلمزنی با  ایرانی به شمار می

حفظ سنن گذشته ادامه یافت و همچون 

ات گوناگون به دورآ پی ، استفاده از فلز

طور گسترده در ساخت اشیای ارزشمند 

در این دوران قلمزنی . طوکوب مرسوم بود

اجرای نقو  وریف . بسیار گستر  یافت

و بسیار ریز و زیبا جای نقو  درشت و 

این هنر . ضخیم را در تزیین اشیاء گرفت

های  در زمان صفوی همچون دینر رشته

و هنرهای سنتی ایران از چنان ورافت 

در جایی  هزیبایی برخوردار شد که امروز

تقلیدی از  رسد، که به او  شکوفایی می

کارهای مفرغی  .سب  دوره صفوی است

عصر صفویه از بهترین کارهای جهان 

تولید های وروف  نمونه. رود بشمار می

در موزه ایران باستان شده در این دوره 

  .تهران موجود است

 قلم نی در دوره قاجار

در زمان قاجار به دالی  بی اعتنایی حکام 

قاجار به هنر و حمایت نکردن از 

های  هنرمندان، هنر قلمزنی همچون رشته

در این . دینر هنری رو به ضعف نهاد

دوران ساخت جعبه های قلمزنی با ننار  

طوکوب و  ،نویسی خو  ،خطوه

اسطرالب سازی به شیوه قلمزنی و مشب  

از پسندیده  .ودکاری مرسوم و متداول ب

های قلمزنان به روی ورفهای  ترین نناره

های  مسی و برنجی در دوره قاجار نق 

ای است  غیراسلیمی گلهای درهم پدیده

که حیوانات و پرندگان بسیاری را در بر 

در میان این حیوانات میمون و . گیرد می

 .شود فی  نیز دیده می

 دوره معا رقلم نی در 

از زمان این هنر در سال های اخیر 

 0335در سال  های قلمزنی تأسی  کارگاه

مرحوم استاد محمود   و انتصاب .ه

ها، جان  دهنوی به سرپرستی این کارگاه

ای یافت و گامی نو در توسعه و  تازه

کت این حر. گستر  این هنر برداشته شد

های بارز و  ها و نمونه نخست با ارائه طر 

منحصر به فرد، که با آ ار عرضه شده در 

برای  بازار متمایز بود، آغاز شد و النویی

 .هنرمندان به شمار رفت

 

 

 

 زنی در کعبه تابلوی قلم
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  مارلیک گی ن (افسانه زندگی) جام زرین

 

 
 زنی هنر قلم
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رود  شما انتظار می همیشه بیشتر از حدی که از

 پذیر باشید مسئولیت

 هنری وراد پیچر
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